
Link do nagrania z XV sesji Rady Miasta Rzeszowa 

 

Podane w protokole czasy rozpoczęcia poszczególnych punktów porządku obrad odnoszą się 

do powyższego nagrania.  

 

BRM.0002.1.11.2019 

 

 

 

Protokół Nr XV/1/2019 

z XV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 18 czerwca 2019 roku  

w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
 

Na ustawowy stan 27 radnych w XV sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło według listy 

obecności 25 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia XV sesji Rady Miasta  

i prowadził obrady. Powitał radnych, Prezydenta Miasta i Jego Zastępców (lista obecności 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, kierowników 

jednostek miejskich, kierowników jednostek współdziałających z Miastem, 

Przewodniczących Rad Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

przedstawicieli prasy, radia i telewizji, a także przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 

obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Kolejno Pan Przewodniczący przedstawił 

proponowany porządek obrad XV sesji Rady Miasta (proponowany porządek obrad stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu). Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące 

zmiany proponowanego porządku obrad:  

 

1/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej 

(działki nr 3/1, 3/2, 3/3 obr. 220) - jako pkt 19 a. 

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS, 

Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Prezydent Miasta P. Tadeusz Ferenc, 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej P. Bogusław Sak, Radny P. Tomasz 

Kamiński, Radny P. Marcin Deręgowski, Radny P. Jerzy Jęczmienionka, Przewodniczący 

Rady Miasta P. Andrzej Dec, Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem P. Grzegorz Tarnowski.  

Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem  

P. Grzegorz Tarnowski, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec.    

 

Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej 

(działki nr 3/1, 3/2, 3/3 obr. 220) - jako pkt 19 a - został przyjęty 19 głosami za, bez głosów 

przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących.  

 

2/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej 

(działki nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 obr. 220) - jako pkt 19 b - został przyjęty 19 głosami za, 

bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących.  

 



3/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Ofiar 

Katynia - jako pkt 19 c - został przyjęty 19 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 2 

głosach wstrzymujących.  

 

4/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. 

Siemiradzkiego - jako pkt 19 d - został przyjęty 18 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 

1 głosie wstrzymującym.   

 

5/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa własności 

nieruchomości, położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na rzecz Miejskiego Zarządu 

Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. - jako pkt 19 e - został przyjęty jednogłośnie (20 głosami 

za).  

 

6/ Wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad pkt 15, tj. projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. 

Iwonickiej (druk nr XIV/1/2019) - został przyjęty jednogłośnie (19 głosami za).  

 

7/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Cienistej - jako pkt 25 a - 

został przyjęty 20 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

8/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej  

w Rzeszowie - jako pkt 25 b - został przyjęty 20 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy  

1 głosie wstrzymującym. 

  

9/ Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej - jako pkt 25 c  

- został przyjęty 19 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 

 

P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - zgłosił wniosek o odbycie 

debaty nad raportem o stanie Miasta Rzeszowa za 2018 r. po pkt 5 porządku obrad.  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek przeciwny, uzasadniając 

to względami formalnymi i praktycznymi.  

 

P. Marcin Fijołek - Przewodniczący Klubu Radnych PiS - zgłosił wnioski o zmianę 

porządku obrad, polegające na: 

-przeniesieniu pkt 35, tj. informacji Prezydenta Miasta na temat procedury odbioru oraz 

podstaw w oparciu, o które Miasto Rzeszów przyjęło wykonanie robót na ul. 3 Maja w 

związku z prowadzoną w 2017 roku modernizacją do pkt 10 a; 

-przeniesieniu pkt 28, tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego 

stanowisko dotyczące utworzenia miejskiego programu dopłat do instalacji przydomowych 

zbiorników na wodę deszczową (druk: XV/23/2019) do pkt 12 a. 

Ponadto zgłosił uwagi do kolejności punktów proponowanego porządku obrad. 

 



W dyskusji kolejno udział wzięli: Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Radny  

P. Tomasz Kamiński, Radna P. Jolanta Kaźmierczak, Prezydent Miasta P. Tadeusz Ferenc, 

Radny P. Bogusław Sak.   

 

Radny P. Robert Kultys - zaproponował przeniesienie do początkowych punktów sesji: 

- pkt 31, tj. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w 

zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów 

(druk  

nr XV/21/2019); 

-pkt 32, tj. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie 

ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie 

zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XV/22/2019). 

 

W dyskusji kolejno udział wzięli: Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Radny  

P. Robert Kultys, Przewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Dec, Radny P. Grzegorz Koryl. 

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - zaproponował niedokonywanie zmian  

w porządku obrad na obecnym etapie, tylko ewentualnie w trakcie przebiegu dalszych obrad. 

 

Nie zgłoszono sprzeciwu wobec zgłoszonej propozycji.  

 

 

Porządek obrad XV sesji Rady Miasta Rzeszowa (z uwzględnieniem zmian):  

 

1. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Rzeszowa za 2018 rok - prezentacja. 

 

2. Debata nad raportem o stanie gminy. 

 

3. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa wotum zaufania. 

 

4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2018 rok (druk  

nr XV/17/2019). 

 

5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2018 rok (druk 

nr XIV/6/2019). 

 

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa (druk nr XV/19/2019). 

 

7. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2019 r. (druk nr 

XV/20/2019). 

 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2019 roku (druk  

nr XV/18/2019). 

 



9. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

(druk nr XIV/5/2019). 

 

10. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

 

11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2018 rok  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie”. 

 

12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 271/8/2015 w rejonie ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej w 

Rzeszowie - w części dotyczącej terenu MW/U. 

 

13. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami (druk nr XIV/13/2019). 

 

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032 (druk 

nr XV/15/2019). 

 

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Iwonickiej (druk nr XIV/1/2019) - zdjęty z porządku obrad.  

 

16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Paderewskiego (druk nr XIV/11/2019). 

 

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych  

w Rzeszowie przy ul. Świętego Marcina (druk nr XIV/2/2019). 

 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

w Rzeszowie przy ul. Partyzantów (druk nr XIV/4/2019). 

 

19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  

ul. Kwarcowej (druk nr XIV/10/2019). 

 

19a.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

      w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej (działki nr 3/1, 3/2, 3/3 obr. 220). 

 

19b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

      w Rzeszowie przy ul. Spichlerzowej (działki nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 obr. 220). 

 

19c.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych 

      w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia. 

 

19d.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej  

      w Rzeszowie przy ul. Siemiradzkiego. 

 



19e.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego 

      (aportu) prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Zielonej w Rzeszowie na  

     rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 

 

20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulic: Jagodowej, Ciepłowniczej, Borowej, Koło (druk nr XIV/3/2019). 

 

21. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie  

w rejonie ulic: Karkonoskiej, Brydaka, Podkarpackiej (druk nr XIV/12/2019). 

 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie. 

 

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 

XIV/9/2019). 

 

24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości 

położonej w obrębie 220 Rzeszów - Załęże). 

 

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. nieruchomości 

stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”). 

 

25a.Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. 

      Cienistej. 

 

25b.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej 

      przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie. 

 

25c.Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. 

      Hetmańskiej. 

 

26. Uchwała w sprawie zaliczenia ul. Łącznej w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych. 

 

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność 

Gminy Miasto Rzeszów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

28. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące 

utworzenia miejskiego programu dopłat do instalacji przydomowych zbiorników na 

wodę deszczową (druk nr XV/23/2019). 

 

29. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby realizacji 

inwestycji celu publicznego dotyczących pomnika przyrody (druk nr XIV/7/2019). 

 

30. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony 

przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk nr XIV/8/2019). 

 

31. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia 

maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym  



w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów (druk nr XV/21/2019). 

 

32. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustanowienia ulg za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania  

o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XV/22/2019). 

 

33. Uchwała w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Rzeszowa do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa (druk nr XV/16/2019). 

 

34. Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa (druk nr 

XIV/14//2019). 

 

35. Informacja Prezydenta Miasta na temat procedury odbioru oraz podstaw  

w oparciu, o które Miasto Rzeszów przyjęło wykonanie robót na ul. 3 Maja  

w związku z prowadzoną w 2017 roku modernizacją.   

 

36. Oświadczenia i informacje. 

 

37. Interpelacje i zapytania. 

 

38. Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

(Opinie i wnioski Komisji do projektów uchwał zawartych w porządku obrad XV sesji 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu). 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.  

 

Ad. 1. 

Czas rozpoczęcia punktu 09:00:42 

 

P. Stanisław Sienko - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - dokonał prezentacji raportu 

o stanie Miasta Rzeszowa za 2018 r. (raport stanowi załącznik nr do protokołu). 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

   

 

 

  

 



 

 

 

 

 


